SIMPELVELD en UBACHSBERG

Kerstmis 2012 en januari 2013
6e jaargang, nummer 66

Kerstfeest
Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer.
Herders kwamen tot Bethlehem
en hoorden daar de engelenstem.
Looft God, want Christus daalde neer
prijs nu, prijs nu de Heer.

Vrijwilligers in de weer
In deze dagen rond Kerstmis zijn er vele vrijwilligers voor
onze parochie, voor onze parochianen en voor onze
kerken in de weer. Voor en achter de schermen zijn er
veel mannen en vrouwen actief om er een goed en fijn
Kerstfeest van te maken. De pastoor is daar erg dankbaar
voor. En al staat u niet altijd in de schijnwerpers: Uw werk
wordt gezien en gewaardeerd. Daar zijn we u zeer
erkentelijk voor. Zonder onze vrijwilligers kan een
parochie niet goed functioneren. Daarom: dank u wel
voor zoveel inzet !

Ze kwamen tot de beestenstal
en daar lag het kindje dat koning zijn zal

Boeteviering en biechtgesprek

terneer in de doeken

In het weekend van de 4e advent is er voorafgaand aan de
H. Missen een korte boeteviering. Wie persoonlijk het
sacrament van boete en verzoening wil ontvangen (in de
vorm van een biechtgesprek) kan een afspraak maken met
de pastoor. U kunt ook terecht voor een biechtgesprek
bij de paters van het klooster in Mamelis.

in een van de hoeken.
Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer.

Bezichtiging Kerststal
Nieuwjaarsreceptie
Pastoor en kerkbestuur Sint Remigius houden op 1
januari van 12.00 uur tot 13.30 uur hun nieuwjaarsreceptie
in de parochiezaal naast de pastorie te Simpelveld.
Wij nodigen u uit om op Nieuwjaarsdag samen de
eucharistie te vieren om Gods zegen te vragen voor het
nieuwe jaar. We hopen u om 11.00 uur te mogen
begroeten in de kerk.

Op 1ste en 2de Kerstdag is de Remigiuskerk Simpelveld
en de Bernarduskerk Ubachsberg van 14.00 tot 16.00 uur
geopend voor het bezichtigen van de kerststal en de
kerkversiering.
In Simpelveld is er een extra openingstijd: zondag 23,
zaterdag 29 en zondag 30 december, ook van 14.00 tot
16.00 uur.
Wij heten U van harte welkom.

Pastoor en kerkbestuur Sint Bernardus houden de
nieuwjaarsreceptie op de pastorie te Ubachsberg op
zaterdagavond 5 januari aansluitend aan de
eucharistieviering van 19.00 uur.

“De beste wensen”
Pastoor Pisters en pater Kleijkers,
alsook de beide kerkbesturen
van Simpelveld en Ubachsberg

Alle inwoners en verenigingen zijn van harte welkom om
het glas te heffen op het nieuwe jaar.

wensen u allen een zalig Kerstfeest en een gezond 2013
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz

www.computerhome.info
In oktober zijn de computercursussen begonnen van het laatste kwartaal
van het jaar 2012.
Als u toch van plan bent eens de stoute schoenen aan te trekken om meer
van de computer te weten, dan kunt u zich nu opgeven voor het eerste
kwartaal van 2013.
De cursussen beginnen dan in de tweede week van januari.
De meer als 3.000 cursisten die u al zijn voorgegaan vonden het met één
woord geweldig en dat zult u ongetwijfeld ook vinden.
Dit zijn de cursussen waaraan u kunt deelnemen
Windows 7 deel 1 beginners
€ 80
Windows 7 deel 2 gevorderden
€ 80
Internet / e-mail / bankieren
€ 80
Opfris cursus (Windows/internet) € 40
Word 2007
€ 80
Excel 2007
€ 80
Fotobewerking met Ulead
€ 110
Diashow maken met Arcsoft
€ 95
Videoshow maken met Magix 17
€ 110
Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen.
Vanaf de eerste les kunt u een halfjaar gratis de vrije-oefenuren bezoeken.
Er is ook een interessante kortingsregeling, vraag er naar.
Voor inlichtingen en inschrijfformulieren kunt u bellen met,
Dhr.Math Bisschops tel. 045-5442407 of
Dhr.Jan Mertens
tel. 045-5442523
Ook op onze website kunt u zich inschrijven.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar

Uw adres voor:
aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,
ambachtelijk brood en gebak.
Alle producten worden dagelijks dagvers
geleverd
Tevens een ruim assortiment aan
streekproducten en relatiegeschenken.
Boerderijwinkel Gebr. Spee
Oude Schoolstraat 2a
6367 HD Uachsberg
Tel./Fax 045-5750108
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Koffiedrinken

Gezinsviering Kerstavond

In Simpelveld is weer gratis koffiedrinken voor alle
parochianen in de parochiezaal op zondag 27 januari na de
dialectmis van 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Hallo kinderen en ouders.

Doopvoorbereiding
Alle ouders, die het voornemen hebben hun kind te laten
dopen, willen we erop wijzen dat er aan de toediening van
het doopsel een gezamenlijke voorbereidingsavond
voorafgaat. Alle ouders krijgen daar informatie over de
betekenis van het doopsel.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: op de
maandagavonden 7 januari, 4 februari of 4 maart. U kunt
kiezen. Telkens van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Ook a.s.
ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.

Op maandag 24 december om 16.30 uur vindt in de
Bernarduskerk te Ubachsberg de gezinsmis plaats. Wij
nodigen jullie allemaal van harte uit om dit samen te vieren.
We verzoeken Jozef, Maria, engelen en herders om 16 uur
aanwezig te zijn in de kerk. Schaapjes, lezers en kinderen
die de tafel mee klaarmaken kunnen gewoon met de
ouders op de normale tijd mee naar de kerk komen.
Aan het begin van de mis ontvangen alle kinderen een leuke
kleurplaat en een verrassing. Tot Kerstavond !
Werkgroep Gezinsvieringen Ubachsberg

Ziekencommunie
Op vrijdag 24 december wordt aan onze zieken en
thuiszittenden de Communie aan huis gebracht vanaf 9.30
uur. Wie nog niet op ons lijstje staat, maar toch graag met
kerstmis de Communie thuis gebracht wil hebben, kan zich
opgeven bij de pastoor.
In januari wordt er geen ziekencommunie rondgebracht.
Wel weer op de 1e vrijdag in februari.

Parochiekantoor gesloten

Programma Zij actief Ubachsberg
- Dinsdag 8 januari
Jaarvergadering.

2013 (20.00 uur; Soosgebouw):

- Dinsdag 22 januari 2013 (20.00 uur; Soosgebouw):

Vanwege de feestdagen is het parochiekantoor Simpelveld
gesloten van maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari.
Misintenties kunt u in deze periode enkel schriftelijk
opgeven in een gesloten envelop in de brievenbus:
Pastoriestraat 15 Simpelveld.

Lezing door voedingsdeskundige Marianne Pieters. De
lezing zal onder andere gaan over gezonde voeding en
leefstijl. Hoe gezond gaan wij om met voeding? Ook hoe je
voeding er uit moet zien als je diabeet, cholesterol
verlagend dieet of een zoutbeperkend dieet (hoge
bloeddruk) gebruikt.

Via e-mail: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl of via
de website www.parochiesimpelveld.nl

Leden gratis en niet leden € 2,50
- Dinsdag 5 februari 2013 (20.00 uur; Soosgebouw):

Ouderenvereniging Ubachsberg
Op zondagmiddag 6 januari 2013 organiseert de
ouderenvereniging van Ubachsberg weer haar traditionele
Nieuwjaarstreffen in de Soos, Oude Schoolstraat 33a. Dit
jaar willen wij de Ubachsbergse niet-leden van 55+ ook
uitnodigen om samen met ons het glas te heffen op het
nieuwe jaar. Misschien is dat een mooie gelegenheid om lid
te worden van de vereniging. Voor slechts 12,50 per jaar
kunt U aan veel leuke activiteiten deelnemen.

Een doldwaze carnavalsavond met leuke en verrassende
optredens van diverse artiesten (de muziek wordt verzorgd
door William Charlier). Deze avond is alleen toegankelijk
voor leden.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden;
draai een jaar vrijblijvend met ons mee. Tot ziens.
Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2013 toe.
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Aangepaste openingstijden rondom
feestdagen

Rabobank Centraal Zuid-Limburg is op eerste en tweede kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.
- Op 24 december zijn onze kantoren geopend tot 16.00 uur en zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.
Beleggingsorders kunt u op deze dag tot 14.00 uur doorgeven.
- Op 31 december zijn onze kantoren geopend tot 12.30 uur en zijn wij telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.
Beleggingsorders kunt op deze dag tot 14.00 uur doorgeven via telefoonnummer (045) 561 84 60.

Uw dagelijkse bankzaken regelt u online:
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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Vereniging-kwajong-concours
Op donderdag 27 december organiseert de fanfare voor de
27e keer in successie haar “vereniging-kwajong–concours”
Aanvang 19.30 uur fanfarezaal De Auw Sjoeël Ubachsberg.
Aanmelden kan alleen middels de Ubachsbergse
verenigingen.
Introducés zijn uiteraard ook welkom.

Gelukkig kende Chloe de Heer en bij Hem stortte ze heel
haar hart uit. Dagelijks zette ze tijd apart om onder tranen
en smeken Hem aan te roepen, die in staat is om boven
bidden en denken te doen.
“O, Vader, red mijn jongen toch!”
Het werd haar ademhaling, ze stond er mee op en ze ging
er mee naar bed.
Op zeker moment ervoer ze dat de Heer haar gebed had
verhoord. “Je zoon zal prediker worden!” hoorde ze Hem
zeggen, niet met een hoorbare stem, maar als een echo in
haar hart.
Een grote blijdschap overviel haar. Hier kon ze zich aan
vastklemmen als een drenkeling aan een reddingsboei.
Maar in een ziekenhuis in de stad werd een brancard
binnengebracht. Een hevig bloedende jongeman werd met
spoed naar een operatiekamer gereden. Zijn hoofd bloedde
uit twee kogelwonden, zijn borstkast was in stukken
gescheurd door een dodelijk mes… Dokters renden af en
aan, handen werden gewassen, de anesthesist deed zijn
werk. De grote operatielampen beschenen een tenger en
uitgemergeld lichaam van een tiener, verslaafd, vervuild.
Ondanks alle moeite die de artsen deden bleef het resultaat
pover. De kogels in het hoofd waren niet te verwijderen en
de wonden op zijn borst konden slechts gehecht worden.
Op de intensive care overleed Clint, het kind van zoveel
gebeden. Zijn moeder werd door twee agenten op de
hoogte gebracht.

Het kerstfeest waarop God sprak door
een drugsverslaafde
(Een waargebeurd verhaal, maar de namen zijn verzonnen;
auteur onbekend)
Het is vreselijk voor een moeder als ze ziet dat haar zoon
aan de drugs gaat. Op het moment dat je het hoort stort je
wereld in elkaar. Eerst ga je twijfelen of het wel waar is,
dan ga je hopen dat het voorbijgaat en tenslotte wordt je
hart uit je lijf gerukt als je ziet hoe je vlees en bloed te
gronde gaat, lelijk wordt en onbetrouwbaar. Het is een van
de ergste dingen die ouders kan overkomen.
De moeder van Clint, een vrouw uit Afrika, overkwam dit
allemaal. Haar kind, dat zo’n leuke vrolijke baby was
geweest en waarop ze zo trots was als hij op school hoge
cijfers haalde, was een junk geworden. Haar woorden
konden hem niet meer bereiken. Het was begonnen met
verkeerde vrienden en veel van huis gaan, geld, dat op
onverklaarbare wijze uit haar portemonnee verdween,
leugens, en het eindigde in dranklucht en brutaliteit.

“Dat kan niet!” riep Chloe toen ze het vreselijke nieuws
hoorde. “Dat kan echt niet. God beloofde, dat Clint
prediker zou worden.”
Het was een logische reactie, iedereen zou zo gesproken
hebben en zich later erbij hebben neergelegd, dat de stem
van God dus toch niet van God was gekomen.
Maar zo was Chloe niet.
Ze nam de telefoon en belde naar de Intensive Care.
“Zet de intercom eens aan, alstublieft” vroeg ze aan de
telefoniste. In Nederland zou zo iets niet kunnen, maar in
Afrika kon dat wel. De telefoniste deed wat de door het
noodlot getroffen moeder vroeg.
Luid en duidelijk klonk het in de zalen: “Clint Matulo, Jezus
wil dat je leeft!”
Het klonk ook in op de Intensive Care afdeling, waar ze
bezig waren om de jongeman af te leggen.
“Clint Matulo!”
Tot ieders grote verbazing sloeg Clint zijn ogen op en
begon weer te ademen. Hoewel de kogels nog in zijn hoofd
zaten genas hij volkomen.
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Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van:

offerkaarsen

offerlichten

noveenkaarsen

trouwkaarsen

doopkaarsen

overige kerkartikelen
Coppen Kaarsen en Kerkartikelen
De Fuus 7c
6006 RV Weert
Tel 0495-537254
Fax 0495-547285
www.coppenkaarsen.nl
info@coppenkaarsen

Voor de gunstige
huurprijzen,
zie onze website.
Tevens ook de verhuur
van diverse soorten
afvalcontainers.
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En nu verwacht je dat Clint uit het ziekenhuis gekomen
direct naar een bijbelschool zou gaan. Mis. Nadat de eerste
beduusdheid over was verviel hij weer in zijn oude leven.
Hij werd de held van een groep misdadigers, die hij
voorging in heroïne spuiten, overvallen plegen,
vrouwenhandel en bankovervallen.
Hij zwom in het geld, waar hij niet netjes aan kwam.
Natuurlijk snapte Chloe hier niets van. Had ze dan toch
Gods stem verkeerd verstaan? En die wonderbaarlijke
opstanding dan?
Ze bleef de Heer aanroepen en hem houden aan zijn
belofte.
Het liep weer tegen kerst. Clint had een groot feest
georganiseerd in een prachtig penthouse boven in een flat
van stinkend rijke mensen. Er werden allerlei dingen gedaan
die God verboden had. De heroïne werd flink gebruikt en
velen wisten van voren niet meer of ze van achteren leefde.
Een van de meiden die erbij was ging echter flippen. Ze
werd gek van de drugs en wilde van het balkon springen.
“Dat moet ik proberen te voorkomen!”schoot het door de
dronken kop van Clint. “Straks komt de politie en dan zijn
we er allemaal bij. Ik moet proberen om haar tegen te
houden.”
Met een stel vrienden probeerde hij het meisje uit alle
macht vast te houden en op haar in te praten, maar ze was
sterk en wilde niet luisteren. Steeds rende ze weer naar
het balkon en trok de deur open.

Alle gelukkige en gedenkwaardige momenten in het heden,
Groeien vanzelf uit tot gekoesterde stukjes uit het verleden.
Laten we er samen met de mensen om ons heen voor zorgen,
Dat ook deze kerst een mooie herinnering wordt voor morgen.

Clint zei het nog eens en hij ging het ook doen.
Op dat kerstfeest werd hij bekeerd. Wat was zijn moeder
blij. Haar kind werd werkelijk wat God had beloofd: een
prediker van het goede nieuws!
Een voorganger uit Nederland ontmoette hem pasgeleden
op een vliegveld.
Hij begon een praatje met hem.
“Toen ik vermoord was….”zei Clint.
“Wat zeg je nou toch? “ riep de voorganger.

Clint dacht slim te zijn en zei: “Jane, als je braaf blijft zitten
krijg je geld van me.”

“Ja, ik was dood, maar nu leef ik.” lachte de ex gangster en
hij vertelde zijn verhaal.

“Rot op met je geld,” zei Jane en vloog weer naar het
balkon.

“En weet je wat er nu zo grappig aan is? Telkens als ik op
een vliegveld door de scan moet, gaat de metaaldetector af
en kan ik mijn verhaal weer opnieuw vertellen. De twee
kogels in mijn hoofd zullen mij er altijd aan blijven
herinneren, dat God op kerst door mij, een
drugsverslaafde, heen sprak.

Wat moest Clint doen. Drugs beloven, dat hielp altijd, want
daar waren ze allemaal tuk op.
“Je krijgt deze heroïne!” riep hij en toonde een zakje met
aardig wat heroïne erin.
“Rot op met je heroïne!”schreeuwde Jane, die door het
dolle was. “Ik moet die troep niet.”
Nu dacht Clint dat er maar een ding opzat en dat was haar
een flinke mep te geven, zodat ze buiten westen zou raken.
Hij hief zijn vuist op en riep….
Ja wat kwam er uit zijn mond?
“Zal ik voor je bidden?”
Dat had hij helemaal niet willen zeggen, maar toch had hij
het gezegd!
Jane keek hem aan en zei: “Ja, graag.”
“Hé,” riepen de vrienden van Clint, “Zeg dat nog eens…
Het helpt!”

BEDANKT BEDANKT BEDANKT
Namens pastoor en kerkbesturen van Simpelveld en
Ubachsberg: bedankt voor uw steun bij de actie van
de voedselbank. Mede dankzij u kunnen vele
hulpbehoevenden ook een fijne kerst vieren.
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 22 jan.
Het parochiekantoor is hiervoor bereikbaar op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur.
U kunt ook het misstipendium per enveloppe in de brievenbus van de pastorie deponeren.
Opgave / info over stichtingen bij voorkeur alleen ’s maandags tussen 10.00 en 11.00 uur .

Maandag 24 december
V.a. 9.30 Ziekencommunie aan
huis
Kerstavond
18.00 Kinderkerstviering.
Volkszang met kerstspel

Ambrosius Vincken en voor ouders
Vleugels-Mertens;
Fam. Wings-Voncken;
Fam. Kockelkoren-Pelser;
Fam. Born-Slangen;

20.30 Kerstavondviering.
Kerk.zangkoor Harmonia

Jozef Nicolaije;
Jo Voragen;
Ben Starmans;
Sjeng Bisschops;
Harrie Otten;
Harrie Rademakers en ouders Pelzer
-Hesemans;
Leonie Bleijlevens
en ouders
Bleijlevens-Souren;
Hub Bogman en
Annie Bonten-Muijrers;
echtp. Bonten-v.d. Weijer en echtp.
Boonen-Stavelo;

Dinsdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 Kerk.zangkoor Harmonia
en harmonie St. Caecilia

Jrd. ouders Jeanny en Jo Dautzenberg
-Schiffelers (st);

Jeu Thill en Mia Thill-Luiten;
Ouders Johan Lennartz-Eggen en
schoondochter Jessy;
Jrd. Jo Gotschalk;
Lieske Derks-Meessen (o);
Hub Vermeeren (o);
Lily Bonten-Bischoff (o);
Wiel en Johanna Meijers-Houben en
dochter Annie;
Joep Meijers, ouders MeijersHermans en ouders Vleugels-Cloot;
Huub Schrijvers (o);
Ouders Sjeng en Tilla LeunissenHensgens (o);
Clara Schielen-Hameleers;
Jrd. ouders Hanny en Joep FrijnsLennartz;
Ouders Houppermans-Vijgen en Jos
Houppermans;
Barbara Ensink-Pisters (o);
Ouders Peter Lennartz-Eggen;
Ouders van Wersch-Vijgen en Alois
Kicken;
Wiel Frijns;
Piet Wings;
Theo Rabeling en Mariëlle ThomasRabeling;
Hub en Maria Spork;
Mia Zinzen-Lennartz;
Louise Ploumen-Schins;
Ouders Hamers-Pelzer en Wiel
Camps;
Jrd. fam. Horbach-Vanderhoeven en
zoon Jo;
Bernardine WiddershovenSchuurman (o);
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Piet Bisschops en familie;
Ouders Bardoul-Schiffelers;
Tony Görtzen;
Jo Hollands (nms. echtg. en
kinderen);
Jrd. Sjef Houben en zoontjes
(nms.echtg. en kinderen), ouders
Houben-Ploumen en ouders MaasPricken;
Ouders Luja-Haan, ouders JacobsHeuts en zoon Hub;
Ouders Creusen-Knops;

Woensdag 26 december
2e Kerstdag
9.45 Mandolinevereniging
Sorriënto

Ouders Dautzenberg-Didden (st);
Jrd. Patrick Habets (st);
Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st);
Don Grosjean (o);
Johan van de Weijer ( nms. bew.
Sterflat);
Ouders Coonen-Kusters en Guus
Pagen;
Wiel Franzen (nms. fam. PetersFranzen);
Peter Wolkenar;
Mia Henssen-Konings;
Ouders Souren-Kreuels;

Donderdag 27 december
Geen avondmis

Zaterdag 29 december

T.i.v. een zieke;

14.00

Tot dankzegging b.g.v. 60 jarig huwelijk echtpaar Flekken-Dautzenberg;
17.45

Zwd. Piet Schreuders;
Jrd. Johanna Storms en familie (st);
Lieske de Wind-van Loo (o);
Frans Souren (o);
Lieske Erven-Lenaerts (o);
Hennie Zieltjens-Visscher (o);

Vrijdag 4 januari
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het intentieboek
van de kerk;
Annie Engelen-Hollands;

Zaterdag 5 januari
Zondag 30 december
11.00 Mannenkoor David
Feest v.d. H.Familie: Jezus,
Maria en Jozef

Rob Grooten (nms. pap† en mam);
Jos Hamers;
Jrd. Wiel Bindels;
Dave Lennertz, Wiel Lennertz en
overl. van fam. Lennertz en
fam.Horbach;

Weekend Openbaring des Heren (Driekoningen)
17.45

Zwd. Trees Seroo-Lemmen;
Wiel Franzen (o);
Gerda Gulpen (o);
Lieske Vliex-Hermans (o);
Jrd. Frans Skarke;

Zondag 6 januari

Mien Smeets-Ernes (o);
Netta Bergmann-Luja (o);
Lieske Vliex-Hermans (o);
Karel Berk (nms. TAC );
Jrd. ouders Aretz-Haambeukers (st);
Jrd. echtp. Bemelmans-Vanthoor (st);
Jrd. ouders Crutzen-Bosch (st);
Jrd. Hubert Gubbels (st);
Jrd. echtp. Leclaire-Meessen (st);

Zondag 13 januari
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia

Zwd. Sjir Hamers;
Keetje Steijns-Wiertz (o);
Voor de overl. van fam.Merx;
Jrd. ouders Arts-Jeuken en zoon (st);
Voor overleden gelovigen(st);
Uit dankbaarheid b.g.v. 80e verjaardag;
Barbara Ensink-Pisters (o);
15.30
Nieuwjaarsconcert “Sobornost

11.00 Kindernevendienst

Maandag 31 december
17.45
Oudejaarsdag: Kerk.zangkoor
Harmonia

Lily Bonten-Bischoff, Joep Bonten
( v.w.verjaardag) en voor zoon Jo
Bonten (o);
Ouders Dautzenberg-Mennens en
voor Wiel Hollanders;

Tonny Simon-Leijser (o);
Jrd. ouders Arets-Pricken (st);
Jrd. Caspar Grooten (st);
Jrd. Zef Sevarts;

Dinsdag 15 januari
19.00

Dinsdag 8 januari
19.00

Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);
T.i.v. een zieke;

Ouders Sjeng en Tilla LeunissenHensgens;
Don Grosjean (o);
Jrd. ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 17 januari
19.00

Dinsdag 1 januari
H.Maria, Moeder van God
11.00
Nieuwjaarsdag

Voor Gods zegen over het nieuwe
jaar;

Donderdag 3 januari
19.00

Thea Sauren;

Donderdag 10 januari
19.00

Huub Vermeeren (nms. bew.
Beaurepart);
Thea Sauren;

Zaterdag 12 januari
Weekend Doop van de Heer
17.45

Jaques Pelzer (o);
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Jrd. ouders Vlieks-Muijrers (st);
T.i.v. een zieke;
Bernardina WiddershovenSchuurman (o);

Zaterdag 19 januari
Weekend 2e zondag door het
jaar
17.45

Zwd. Annie Kühtreiber-Merx;

Wiel Franzen en Andy Karsten;
Jrd. ouders Kockelkorenvan der Heijden;
Jrd. Finy Belleflamme-Peerboom (st);
Maria Vanthoor (st);
Johan Ploumen (nms. echtgenote);

Zondag 20 januari
11.00 Kindernevendienst

Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet;
Jrd. Johanna en Wiel MeijersHouben;
Jrd. Maria Houben (st);
Jrd. Rob Grooten;

Zondag 27 januari
Dialectmis Woeёsj-joepe
Deurcollecte Zonnebloem
11.00 Kerk.zangkoor Harmonia
Koffie na de mis

Zwd. Henk Zieltjens;
Leden en overl. leden c.v. De Woeёsjjoepe;
Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st);
Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st);
Jrd. Sjeng Schrijvers (st);
Jrd. fam. Vanthoor (st);
Jrd. Jan Merx;
Jrd. ouders Souren-Hupperichs en
dochter Lenie;
Jrd. Dave Lennertz;

Dinsdag 22 januari
19.00

Hub Lennartz (o);
Jo Thomas (o);

Overleden:

Dinsdag 29 januari
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
T.i.v. een zieke;

29 nov: Sjir Hamers, 81 jaar,
Mr. Jongenstraat 8
6 dec: Annie Kühtreiber-Merx,
77 jaar, Kloosterstraat 77
10 dec: Henk Zieltjens, 67 jaar,
Kersboompjesweg 1
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Donderdag 24 januari
19.00

Thea Sauren;
T.i.v. een zieke;

Zaterdag 26 januari
Weekend 3ezondag door het jaar

Donderdag 31 januari
19.00
Blasiuszegen (na de H.Mis)

1e jrd. Hans Hellenbrand (o);
Don Grosjean (o);
Giel en Bertha Xhonneux (st);

17.45
Blasiuszegen (na H.Mis)

Diamanten huwelijk

Lieske Erven-Lenaerts (o);
Hein Demas (o);
Andy Karsten ( v.w. verjaardag)( nms.
bew. Sterflat);
Lieske de Wind-van Loo (o);
Johan van de Weijer en Lies van de
Weijer-Eijkenboom;
Hennie Zieltjens-Visscher (o);
Jrd. ouders Görtzen-Spitz en zoon
Tony;
Jrd. Theo Maurmair (st);

Op zaterdag 29 december vieren
Frans en Mia FlekkenDautzenberg, Oranjeplein 15, hun
60-jarig huwelijk met een H.Mis
uit dankbaarheid in de
Remigiuskerk te Simpelveld.
Het Ouderenkoor uit Eys verzorgt
de muzikale omlijsting.
Wij wensen dit diamanten
bruidspaar van harte proficiat en
een hele fijne dag.
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Uw feest totaal verzorgd met naar keuze
warm of koud buffet en dranken,
bijv. 50 personen voor slechts
€ 1.125,00 all in ( € 22,50 p.p. )

Restaurant en
partycentrum
Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443
B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax)
Internetsite: www.montagnard.nl

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH
voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating
zowel voor de particulier
als de zakelijke markt

de TUINDERIJ
Alles voor in en om de tuin o.a.
 vaste planten, hagen, bomen, heesters etc.
 meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors
 decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton
 houten tuinmeubelen
 gereedschap
Openingstijden:
- Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
- Zaterdag
van 9.00 uur tot 16.30 uur

Rolduckerweg 62 a / b
6422 PT HEERLEN
tel. 045 541 00 66
Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72 56
www.soureth.nl
STROOIZOUT EN SNEEUWSCHEPPEN
VOGELHUISJES EN VOGELVOER voor de winter
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 22 jan.,
tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis .

Zaterdag 22 december.
Weekeinde: 4 zondag v/d advent.
de

19:00: Volkszang.

Sjir Auf den Kamp (o);
Leo Heuts ( nms. A.K.);
Jrd. Math. Vaessen;
Jrd. Fam. Stijns-Kalen (st.);

Ouders Pieters-Groven;
Jan Schaeks;
Roos Hoenen-Muijtjens;
Ouders Kreutz-Vliegen;
Jrd. Maria Zitzen;

Nicola Hutschemaekers en ouders
Marel dochter Annie en zoon
Math;
Ouders Beckers-Packbier en
schoondochters;
Ouders Schijen-Habets;

Woensdag 26 december.
Maandag 24 december.
KERSTAVOND
16:30: Gezinsmisviering:
Volkszang Bernarduskoor
en solo Keanu Kuppers
19:15: Kerstavondviering:
G K Z St. Bernardus en St Jozef
Arbeider van de Huls

Sjef Klinkenberg (o);
Sjir Auf den Kamp (Bernardushöfke)
John Schetters;
Margriet Claessens-Gielkens;
Ouders Claessens-Lauvenberg;
Ouders Ubaghs-Steinbusch en
kinderen;
Jrd. Mien van Laar-Claassen;
Zef Senden;
Ouders Dautzenberg-de la Bije en
zoon Jos en overleden familieleden;
Ouders Piepers-Willems en zoon
Peter en overleden familieleden;

Dinsdag 25 december.
EERSTE KERSTDAG
9.45: Volkszang

Overledenen van de familie Freij;

TWEEDE KERSTDAG
Opluistering: Kerstensemble
11.00:

Zwd. Anny Voncken-Keulartz;
Leo Lardinois (o);
Ouders Janssen-Scheelen en zonen
en Harold;
Ouders Aelmans-Voncken;
Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie
Zinzen;
Annie Franssen-Schijns;
Sjef Souren;
Piet Kicken en ouders Grosjean-Joha;
Ouders Groven-Janssen en de zonen
Sjeng, Harrie en Giel;
Ouders Hamers-Schijns;
Ouders Luxen-Feyen;
Ouders Conjaerts-Delahaije;
Ouders Knops-Smeets en ouders
Boumans-Braun en overleden kinderen;
Ouders Meessen-Pijls;
Hub van Wissen en ouders HuynenDormans;
Maria Bosch-Moonen (verj.) en Zef
Bosch;
Uit Dankbaarheid;
Bernard Voncken;
Ouders Vrouwenraets-Souren;
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Zaterdag 29 december
19.00: Volkszang

Ouders Souren-Noteborn en zonen;
Funs Haesen;

Maandag 31 december.
OUDEJAARSAVOND
Opluistering:
Koor Oud Berglijsters
19:00:

Marcel Neven (o);

Woensdag 2 januari.
19:00:

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 5 januari.
DRIEKONINGEN
Na de Mis Nieuwjaarstreffen in
de Pastorie.
19.00: Bernarduskoor

Jean Kerckhoffs;
Annie Pieters-Bisschops (verj.);
Tiny Eussen-Souren (o);

Sjef Klinkenberg (o);
Juliëtte Waelen-Eichhorst (o);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. Hub Conemans (st);
Annie Voncken-Keulartz;

Woensdag 9 januari.

19:00: Bernarduskoor en
Fanfare

Sjef Klinkenberg (o);
Sjir Auf den Kamp (o);
Leo Lardinois (o);
Annie Voncken-Keulartz;

19:00:

Woensdag 30 januari.

Annie Franssen-Schijns;

Na de H. Mis Blasiuszegen.
19:00:

Zaterdag 12 januari.
19.00: Volkszang

Sjir Auf den Kamp (Bernardushöfke);
Hub Hamers;
Jrd. Jan Schaeks;
Jrd. Piet Hendriks;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);

Woensdag 16 januari.
19:00:

Marcel Neven (o);
Annie Franssen-Schijns;
Johan Souren (verj.);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Fam.Offermans-Jongen;

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 2 februari.
Weekeinde: 4de zondag door het
Jaar.
Gezinsviering Maria Lichtmis
m.m.v. Jeugdkoor Tutta Musica.
Na de Mis Kinderzegen en
Koffiedrinken op de pastorie
19.00:

Tiny Eussen_Souren (o);
Sjef Klinkenberg (o);
Jrd. Sjir en Fieny Zinzen(st);
Jrd. Wiel Wiertz (st);
………………………………………………………

Gedoopt:

Zaterdag 19 januari.
Weekeinde: 2 zondag door het
Jaar.
Koor Oud Berglijsters
19:00:

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 26 januari.
Weekeinde: 3de zondag door het
Jaar.
Dialectmis Carnavalsvereniging
de Durchströpere

En achter hen slonk hun koninkrijk
en voor hen zwol de nacht,
en een ster, die eerbiedig gehoorzaamd
werd, was het overschot van hun macht.
Toen, plotseling, waaide de sneeuwvlaag om en sneeuwde terug naar de
hemel;
en de ster, die nu op een afdak glom,
wenkte hen af van de hemel.

En dit was dus des werelds heer?
En dit was zijn paleis?
Zij deden voorzichtig hun kronen neer
en baden het Kyrie Eleis.

Tony, Elvire en Sjef;
Funs Haesen (verj.);
Jrd. Roos Hoenen-Muijtjens;
Jrd. ouders Hamers-Schijns (st);

19:00:

Van mirre, van wierook, van klinkklaar
goud
stonden hun mantels bol.
Maar de wind was tegen, de sneeuw was
koud en de wereld was daarvan vol.

Daar lag inderhaast wat stro,
- een trog als wankele troon,
maar ach, want het ontroerde zo iets lieflijks: Gods Zoon.

de

Woensdag 23 januari.

De Drie Koningen
Een gedicht van Bertus Aafjes

9 dec: Chris Franssen, zoon van
Paul Franssen en Elise van Butselaar,
Grispenstraat 35
Welkom in onze Kerk.
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Verslag Parochiebijeenkomst Ubachsberg
Het verslag van de parochiebijeenkomst van 7 november 2012
staat ter inzage op onze website
www.parochiesimpelveld.nl
Ook kan men een exemplaar ophalen
op het parochiekantoor Ubachsberg.

Raymond Spork

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

Ruime sortering RVS badkamer– en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco
Grote keuze in bad– en w.c. matten,
o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.

Al méér dan 50 jaar
een begrip.

Altijd leuke aanbiedingen

Bart Loozen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK

Dr. Poelsplein 8a

Vroenhofstraat 5

6369 AV Simpelveld

6369 AP SIMPELVELD

Tel. 045 - 544 15 91
B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12

Telefoon: 045 - 544 03 72

Fax 045 - 544 55 31
Internet: www.loozen.info

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur

E-mail: schilder@loozen.info

simpelveld@vdbiesen.nl

www.vdbiesen.nl

Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140
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KOM JIJ OOK
NAAR DE
KINDERCLUB ?

AFGELOPEN JAAR KWAMEN VEEL KINDEREN NAAR ONZE KINDERCLUB.
OOK IN HET NIEUWE JAAR GAAN WIJ WEER MET VEEL PLEZIER VERDER.

WOENSDAG 9 JANUARI
IS DE VOLGENDE KINDERCLUB IN HET PAROCHIEZAALTJE
(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG VAN DE REMIGIUSKERK SIMPELVELD)

Thema: DRIEKONINGEN
'Drie koningen' is een katholieke traditie die herinnert aan de reis van de drie koningen Caspar,
Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. De drie wijzen
hadden verstand van sterrenkunde en konden de toekomst voorspellen.
Volgens de bijbel waren de drie wijzen op zoek naar de nieuwe koning van het Joodse volk. Een heldere
ster wees hun de weg naar het dorp Bethlehem. In een stal vonden ze het pasgeboren kindje Jezus. De
koningen brachten de nieuwe koning dure cadeaus: goud, wierook en mirre. Mirre is lekker geurende
hars die in zalf wordt gebruikt.

Bonenkoek
Wij bakken een koek met drie bonen erin verstopt: twee witte en een bruine. Dat is om de mensen
eraan te herinneren dat twee van de koningen wit waren en één bruin.
Het kind dat de bruine boon krijgt, mag die middag koning zijn en is dan de baas over iedereen.

We spelen toneel en zingen ook samen het
driekoningenlied

KOM JIJ OOK EENS KIJKEN ?
JE BENT WELKOM VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
EIGEN BIJDRAGE: 1 EURO
Groetjes van Pastoor, Zr Beatriz Helena, Wilma, Nicole, Alexandra en Mariëlle.
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: pisters@parochiesimpelveld.nl

Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz
Tel. 045-544 12 52
Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl

S I M P E LV E L D

U BA C H S B E R G

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg

Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie)
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Kerkstraat 28
6367 JE Ubachsberg
Tel. 045-575 12 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave
misintenties

Openingstijden:
Dinsdag van 10.00 -12.00 uur
Woensdag na de avondmis.

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius
ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 29 januari.

Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus
RABO
ING
Voor betaling misintenties:

15.18.00.863
105.59.61
RABO 15.18.09.682

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband

Mistijden:

Redactie
Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

Zaterdag:
17.45 uur Simpelveld
19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz

Uiterlijk 22 januari. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave

Zondag:
9.45 uur Bocholtz
11.00 uur Simpelveld

Misintenties t/m 28 februari kunt u opgeven t/m 22 januari.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

Maandag, woensdag, vrijdag:
19.00 uur Bocholtz

Dank
Aan alle adverteerders van
afgelopen jaar

Dinsdag en donderdag:
9.00 uur Bocholtz
19.00 uur Simpelveld
Woensdag:

19.00 uur Ubachsberg (18.40 rozenkrans)

Eerste vrijdag: 19.00 uur Simpelveld
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(18.30 aanbidding)

